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Dragi elevi, părinţi şi oameni ai şcolii, 
 

    Doresc să plasez acest nou început de an şcolar 2019-2020 sub semnul parteneriatului, 
sub semnul excelenţei şi al dezvoltării fiecăruia dintre noi pe multiple planuri. 
    Anul 2019-2020 debutează sub cele mai bune auspicii: pe de o parte, noi şcoli sunt în 
construcţie, pe de altă parte, veniturile cadrelor didactice şi ale tuturor celorlalţi salariaţi din 
învăţământ au crescut, generând o creştere semnificativă a nivelului de trai, care determină 
deplasarea centrului nostru de interes dinspre grija zilei de mâine, către nevoile spirituale şi 
empatia faţă de semeni. 
    Vă propun pentru acest nou an şcolar un cadru pentru viitor printr-un proiect vizionar, 
ale cărui obiective s-au conturat în anii precedenţi şi ne vor solicita implicarea, 
prin angajamentul tuturor în slujba creşterii performanţelor şcolare, sociale şi civice, prin 
punerea în practică a metodelor active, graţie învăţării prin joc, prin utilizarea chibzuită a 
resurselor oferite de noile tehnologii  în scopul dezvoltării tuturor competenţelor necesare unui 
bun cetăţean al secolului al XXI-lea, prin învăţarea practică interdisciplinară, prin învăţarea 
personalizată, ghidată cu rafinament de cadrul didactic, prin deplasarea accentului pe evaluarea 
pozitivă. 

Toate acestea se vor constitui în adevărate dispozitive pedagogice care să permită 
fiecărui elev să devină un participant activ la propriul proces al învăţării, ghidându-l către o 
reuşită la final de an şcolar – deziderat unanim. De asemenea, deoarece perseverenţa este una 
dintre cheile succesului, vom insista în preocupările noastre îndreptate către dezvoltarea 
infrastructurii şcolare, recrutarea, formarea şi promovarea personalului didactic, diversificarea 
evaluării, continuarea reformelor demarate, promovarea bunelor practici, continuarea 
preocupărilor legate de siguranţa în şcoli şi de informatizarea acestora, politica gratuităţilor şi a 
protecţiei sociale – iniţiativă salutară şi constantă; cultura păcii, dezvoltarea parteneriatelor 
internaţionale; promovarea dialogului social în mediul şcolar; îmbunătăţirea continuă a 
condiţiilor oferite de şcoli; întărirea legăturilor cu profesorii şi elevii din Republica Moldova şi 
din Ucraina, prin proiecte de suflet. 

Dragi elevi, vă amintesc că reuşita personală depinde mai ales de eforturile voastre şi se 
pregăteşte încă din prima zi de şcoală, așa cum bine spunea Immanuel Kant „Omul nu poate 
ajunge om decât prin educație”. 
    Strădania pe care o depuneţi la orele de curs, respectul pe care trebuie să-l dovediţi faţă 
de dascălii voştri, respectarea normelor de conduită şi a regulamentelor sunt în mod garantat 
cele mai simple şi clare repere ale reuşitei voastre viitoare, în viaţă şi carieră. 
    Vă propun ca tema dominantă a anului şcolar 2019-2020 să fie « modernizarea » , 
modalitate care vă va ajuta să deveniţi mai responsabili în dezvoltarea voastră intelectuală, 
socială, civică şi umană. O modernizare înţeleaptă, care să nu abuzeze de tehnologie şi nici să 
nu lase în urmă cele mai valoroase moşteniri ale trecutului, acumulate în biblioteci şi tezaure de 
gândire. 
    Vă încurajez, dragi elevi şi cadre didactice, să vă implicaţi în proiecte care vă vor permite 
să experimentaţi şi să valorificaţi în gesturile fireşti ale existenţei cotidiene, să participați la 
activități cultural-artistice, concursuri, activități și întreceri sportive, dezbateri tematice, acțiuni 
menite să protejeze mediul înconjurător, voluntariat. De asemenea, vom continua manifestările 
inițiate în anul Centenarului, dezvoltând dragostea pentru trecutul eroic, limba națională, 
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obiceiuri, tradiții și portul popular. Păstrați mereu în suflet dragostea față de țară și sentimentul 
unic de a fi român, respectul pentru valorile materiale și spirituale create de-a lungul timpului. 
    Dragi elevi, fiţi aşadar creativi şi, concomitent, moderatori eficienţi ai modernizării nu 
doar în şcoala voastră, ci şi în familie şi în societate! Voi trebuie să deveniţi, cu ajutorul şcolii, 
făuritorii unei lumi mai bune şi constructorii României ca un mare fluviu care îşi adună apele. 
Viitorul vă aparţine şi este datoria noastră să vă ajutăm, prin intermediul şcolii, să-l trăiţi şi să-l 
organizaţi frumos, cât mai frumos posibil. 
    Le adresez un călduros bun venit bobocilor – celor care trec pragul şcolii azi, pentru 
prima dată. Tuturor, vă doresc fiţi sănătoşi şi să trăiţi un an nou şcolar excepţional, încununat 
de succese! 
   Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
 
Inspector Şcolar General 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui 
Prof. Gabriela Plăcintă 


